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 داانیی

        سهراب عزیزآبادی نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی:

به موسیقی نواحی بم بیشتر توجه شود

3

3

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم خبر داد:

دکتر شیرین نصری در پاسخ به سوال خبرنگار طلوع بم در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر بروز تخلف در 
فرآیند واکسیناسیون و تزریق واکسن خارج از نوبت به برخی از مسئولین بم، این شایعات و سخنان را تکذیب 

کرد و گفت: تا کنون هیچ مسئولی در شرق استان کرمان واکسن خارج از نوبت دریافت نکرده است  

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کرونا در شرق استان

همزمان با آغاز هفته سللامت نشست خبری معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بم سه شنبه هفتم اردیبهشت با موضوع آغاز فاز دوم واکسیناسیون 
در دفتر معاونت بهداشللتی برگزار شللد. به گزارش طلوع بم در این نشست 
خبری که دکتر رییسللی معاون درمان و سللخنگوی ستاد کرونای دانشگاه 
علوم پزشللکی بم نیز حضور داشت؛ دکتر شللیرین نصری معاون بهداشتی 
این دانشللگاه ضمن اعام خبر آغاز فاز دوم واکسیناسیون در شهرستانهای 
بم، ریگان، فهرج و نرماشللیر گفت: در فاز اول بیش از 70 درصد از پرسنل 
بهداشتی و کادر درمان واکسینه شدند و واکسیناسیون طبق چهارچوب اعام 
شللده سند ملی واکسیناسیون صورت میگیرد که شامل 4 فاز است و هر فاز 
طبقه بندی های خودش را دارد که از وزارت بهداشللت به دانشگاهها اباغ 
می شود. وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 5200 دوز واکسن به دانشگاه 
علوم پزشکی بم تعلق گرفته اسللت. وی در ادامه گفت: از صبح امروز سه 
شنبه فاز دوم شامل واکسیناسیون افراد باالی 80 سال آغاز شده که تعداد این 

افراد 3204 نفر می باشد که در ابتدا شامل کسانی می شود که در سامانه سیب 
از قبل نام نویسللی کرده اند. اگر فردی در لیست نباشد طی 2-3 روز آینده 
ما شماره تلفنی را اعام می کنیم که بتوانند به ما خبر دهند تا با برنامه ریزی 

مشخص این افراد جا مانده هم واکسینه شوند.دکتر نصری همچنین در پاسخ 
به سوال خبرنگار طلوع در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر بروز تخلف در 
فرآیند واکسیناسللیون و تزریق واکسن خارج از نوبت به برخی از مسئولین 
بم، این شایعات و سخنان را تکذیب کرد و گفت: تا کنون هیچ مسئولی در 
شرق استان کرمان واکسللن خارج از نوبت دریافت نکرده و واکسیناسیون 
طبق اولویت بندی وزارت بهداشللت انجام می شود. دکتر رییسی نیز در این 
نشست تصریح کرد: واکسیناسیون کاما رایگان است و شامل هیچ هزینه ای 
نمی شود اما امیدواریم در ورزهای آینده با رعایت پروتکلهای بهداشتی از 
سللوی همه شاهد شدیدتر شدن موج چهارم کرونا نباشیم. وی گفت: تمام 
تاش دانشگاه معطوف به انجام واکسیناسیون طبق برنامه ریزی انجام شده 
است اما همچنان معتقدیم که هیچ راهی بهتر از رعایت پروتکلهای بهداشتی 
از جمله ماسللک زدن و رعایت فاصله فیزیکی و عدم شرکت در تجمعات 

برای مبتا نشدن به کرونا نیست. 

جناب آقای  دکتر علی صدیقی ریاست محترم، سرکار خانم صدیقه صیادی زاده و تمامی پرسنل درمانی، خدماتی و اداری بیمارستان افالطونیان بم و
پرستاران سختکوش بخش نوزادان، زنان و اتاق عمل

سرکار خانم دکتر معصومه دریجانی متخصص دلسوز و پرتالش زنان و استاد ارجمند خانم دکتر معصومه قاسمی متخصص محترم نوزادان

آگهی  تقدیر

بر خود الزم می دانم از لطف بی دریغ و تالشهای مجدانه و پیگیریهای دلسوزانه تمامی شما عزیزان در راستای خدمت صادقانه به مردم تقدیر کنم. پس از لطف خداوند متعال و همراهی خانواده های عزیزمان، نقش حیاتی شما 
بزرگواران در سالمت همسر و فرزندم، فراموش نشدنی است. ضمن قبولی طاعات و عبادات، در این ماه عزیز برای شما و خانواده گرامی تان آرزوی سالمتی، شادی، نیکنامی و نیکبختی دارم.  

محمدجواد رحیم نژاد

سالهاست جمعی از بازنشستگان و سالمندان اوقات فراغت خود را در میدان زید سپری می نمایند. ساماندهی این میدان موجب تفرج خاطر و آسایش این قشر و مردم محله گردیده است.  بدینوسیله مراتب تشکر 
و قدردانی خودرا از آن شهردار محترم و پرسنل زحمتکش شهرداری اعالم می نماییم. موفق و پیروز باشید

جناب آقای مهندس بنی اسدی،شهردار محترم شهر جهانی بم

جمعی از بازنشستگان و سالمندان و اهالی محله زید
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به گللزارش طلوع بم، در ادامه سلسللله جلسللات 
بررسللی تدوین طرح تفصیلی شللهر بم، جلسلله 
بررسی عملیاتی این طرح یکشنبه پنجم اردیبهشت 
با حضور هادی شهسوارپور فرماندار بم و معاونین 
وی، محمد بنی اسدی شهردار بم و کوروش افضلی 
نماینده شرکت آمودان )مجری طرح( و تعدادی از 

روسای ادارات در سالن فرماندار بم برگزار شد.
فرماندار بم در این جلسه گفت: خوشبختانه کار به 
صورت عملیاتی درحال انجام است و درخواست 
دارم ادارات هر چه سللریعتر جواب اسللتعامات 
خواسته شده را به مجری طرح تحویل دهند؛ ما در 
حال آماده سازی یک طرح خاص در سطح کشور 
هستیم، روند تدوین این طرح میتواند الگویی برای 
دیگر شللهرها باشللد. وی در ادامه گفت: تهیه این 
طرح با توجه به ثبت جهانی بودن بم از حساسیت 

باالیی برخوردار است.
وی افزود: امید داریم که این طرح، کمترین خطا و 
بیشترین کارایی را به دنبال داشته باشد، این طرح به 
صورت اتاق شیشلله ای در حال تدوین است و هم 

مردم و هم ادارات در آن مشارکت دارند.
شهردار بم نیز در این جلسه از آغاز عملیات اجرایی 
نقشلله برداری هوشللمند خبر داد و گفت: بیش از 

3000 متر از متراژ مورد نیاز فاز اول تصویربرداری 
شللده؛ وی همچنیللن تاکیللد کللرد: بللا توجه به 
محدودیت زمانللی که داریم باید اطاعات هرچه 
سریعتر به مجری پروژه طرح تفصیلی تحویل داده 

تا مجوزات مربوطه اخذ شود.
کوروش افضل نماینده شللرکت آمودان )مجری 
طرح( نیز در این جلسلله از وضعیت اسللناد باغات 
ابللراز نگرانی کرد و وضعیللت را نامطلوب خواند 
وی همچنین تاکید کرد: باغات بم از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار هستند و ما باید اطاعات درستی 

داشللته باشللیم تا بتوانیم مردم را به احیا باغ هایشان 
ترغیب کنیم.

وی همچنیللن گفللت: در نظللر داریللم با کمک 
شهرداری و از طریق شللورای اجتماعی هر محله 
اطاعات جمع آوری شده و ضمن مشارکت مردم 

مسایل و مشکات آنها در طرح دیده شوند
گفتنی است؛ ۱3 اداره هنوز استعامات خود را بنا 
بر روند اداریشان ارائه ندادند و در این جلسه مقرر 
گردیللد که نهایتا تا هفته آینده این اطاعات برای 

مجری طرح ارسال شود.

فرماندار بم گفت: تدوین طرح تفصیلی بم مشارکت جدی 
مسوالن و مردم را می خواهد

کارخانه آسفالت و مرکز پالک گذاری در 
شهرستان ریگان افتتاح شد

خبر

وضعیت شهرهای قرمز استان در 
حال تشدید است

معاون سیاسللی، امنیتی و اجتماعی اسللتاندار کرمان 
گفت: وضعیت شهرهای قرمز استان در حال تشدید 
است که بر نابسامانی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

داللت دارد.
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی استانداری کرمان، 
محمدصادق بصیری در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه 
سللتاد پیگیری و مقابله با کرونا در اسللتان کرمان در 
جمع خبرنگاران به وضعیت قرمز هشللت شهرستان 
کرمان، بافت، بردسللیر، رفسللنجان، زرند، سیرجان، 
شهربابک و کوهبنان در آخرین رنگ بندی وزارت 
بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی اشاره داشت و 
عنوان کرد: ۶ شهرسللتان انار، بللم، جیرفت، رودبار 
جنوب، منوجان و نرماشللیر در وضعیت نارنجی و ۹ 

شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی با تکذیب خبر فوق قرمز و سللیاه شللدن برخی 
شهرستان های استان گفت: وضعیت شهرهای قرمز 
استان نیز در حال تشدید است که بر نابسامانی رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی داللت دارد.
جانشین استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا ادامه 
داد: طبق بررسی های صورت گرفته میانگین رعایت 
پروتکلها 80 درصد اسللت که با توجه به حاد بودن 
شللرایط باید بیللش از ۹0 درصد در حللوزه ادارات، 

اصناف و غیره باشد.
بصیری تاکید کرد: مدیللران ادارات عاوه بر اینکه 
باید بر رعایت پروتکلهللا در مجموعه خود نظارت 
داشته باشند، ضوابط و مصوبات ستاد استانی از جمله 

دورکاری را باید اعمال کنند.
وی همچنین به مصوبه سللتاد اسللتانی مقابله با کرونا 
جهللت هماهنگی با پلیللس راهور مبنللی عدم درج 
جریمه ممنوعیت تردد شللبانه برای مراجعان ساعات 
پایانی شللب جهت اهدای خون اشاره کرد و گفت: 
پللاک این افراد و همچنین کارکنان انتقال خون در 
ساعات منع تردد شللبانه در محل کار خود به پلیس 
راهور داده می شود تا از جریمه برای آنها پرهیز شود.

معاون سیاسللی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با 
اشاره به تاکید استاندار به فرمانداران برای تصمیمات 
اقتضایللی برای تشللدید محدودیت ها ابراز داشللت: 
تسللهیاتی برای گروه های شللغلی کلله در این ایام 
تعطیل هستند در ستاد ملی مطرح شده که به محض 
اباغ دسللتورالعمل از طریق کمیته اقتصادی اجرایی 

خواهد شد.

به موسیقی نواحی بم بیشتر توجه شود

نباید شائبه برخورد سلیقه ای در تایید 
صالحیت ها وجود داشته باشد

برای جلوگیری از مشکات و دردسرهای آینده

با حضور حجت االسام غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان کرمان 

به گزارش پایگاه اطاع رسللانی اسللتانداری کرمان، 
دکتر علللی زینی وند 2۹ فروردین در جلسلله سللتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اسللتان به سللند سازگاری 
با کم آبی اسللتان اشاره داشللت و یکی از محورهای 
اجللرای آن را مکانیزاسللیون سیسللتم های آبیللاری 
کشاورزی و تجربه های موفق در این زمینه عنوان کرد.

وی لزوم توجه به افزایش سللهم خدمات و صنعت و 
معدن در استان را نام برد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد 
نمی توانیم روی مسللائل کشللاورزی در دراز مدت با 

توجه به بحران کم آبی استان برنامه ریزی کنیم.
اسللتاندار کرمان تاکید کرد: هدف سند سازگاری با 
کم آبی استان این اسللت که سرمایه و دارایی بخش 
کشللاورزی را به وسیله مکانیزاسیون و ورود دانش به 

مزارع و باغ ها ارتقا دهد.
زینی وند تصریح کرد: در سللند سازگاری با کم آبی 
قرار نیست کشاورزی استان متوقف شود، بلکه بنای 
ما بر اقناع سازی کشللاورزان، افزایش تولید و ارتقای 
کیفیت با استفاده از دانش روز و بهره وری آب است.

استاندار کرمان گفت: سند سازگاری با کم آبی و سند 
آمایش استان اسناد مهمی هستند و مدیران باید برش 

دستگاهی این اسناد را احصاء و اجرایی کنند.
وی توسللعه ریلی استان را مورد تاکید قرار داد و بیان 
کرد: توسعه زیرسللاخت راه و خطوط ریلی استان به 

عنوان گفتمان و مطالبه کلیدی قرار دهیم.
زینی وند از معین های اقتصادی خواست تا برنامه های 
عملیاتللی خود در سللال ۱400 را ارائه دهند و گفت: 
اگر معین های اقتصادی در پروژه های توازن بخشللی 
استان شرکت نکنند، تداوم کارشان در استان سخت 
می شود.  این کار باید در قالب مسئولیت های اجتماعی 

و حمایت های فرهنگی ورزشی آنها صورت گیرد.
اسللتاندار کرمان مه به سللهم بازار سللرمایه در استان 
کرمان نیز اشللاره کرد و از گستردگی و تاثیرگذاری 
این بازار نام برد و گفت: امیدوارم در پایان سال سهم 

استان حداقل به حدود ۱5 درصد رسیده باشد.
کرمللان اسللتان معمولی نیسللت و اکنون بخشللی از 
بازار بورس در اختیار شللرکت های کرمانی اسللت و 

کارآفرینان از این بازار بزرگ استفاده کنند.
زینی ونللد همچنین بلله نقش محوری پللارک علم و 
فناوری در برنامه توسعه اسللتان پرداخت و ادامه داد: 
راه اندازی پردیس رفسنجان، سیرجان و جیرفت باید 

در شش ماهه اول سال ۱400 عملیاتی شود.
اسللتاندار کرمان تشللکیل کارگروه شناسللایی موانع 
فرهنگللی در تولید و کسللب و کار ذیللل کارگروه 
تحقق شعار سللال را پیشللنهاد داد و عنوان کرد: اگر 
موانع فرهنگی نباشد با برنامه ر یزی صورت گرفته در 
شللش ماهه امسال ظرفیت سرمایه گذاری و شروع به 
کار تا 30 هزار میلیارد تومان خارج از کشللاورزی و 
صنعت و معادن بزرگ در استان داریم که شامل بندر 
خشک، پاسمای خون، الکترود گرافیتی، الستیک 

های بزرگ مقیاس هستند.
زینی وند تصریح کرد: پشللت سر سرمایه گذاری که 
ظرفیت های استان را معطل کند نمی مانیم، اما سرمایه 
گذاری که ایجاد شغل ایجاد و خلق ثروت کند فرش 
قرمز جلوی او پهن می کنیم و همه دستگاه های استان 

پشتیبان او هستند.
استاندار کرمان گفت: امید اصلی ما در اشتغال بخش 
خدمات مربوط به گردشگری است که سرمایه گذاری 

زیادی نیاز ندارند.
وی به مشکل کشللاورزان جنوب هم اشاره داشت و 
بیان کرد: شرمنده کشاورزان هستیم، بنا بود که پیازها 
با قیمت 5۹۶ تومان خریداری شوند ولی اکنون یک 
روند دیگر پیش آمده اسللت، پیازها در اختیار دولت 
و تعاون روستایی هسللتند و از خراب شدن آنها باید 

جلوگیری کنند.

سهراب عزیزآبادی نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی:

سند سازگاری با کم آبی درآمد 
استان در حوزه کشاوزی را

 ارتقا می دهد

طل�وع ب�م - مون�ا موس�ی ن�ژاد| س�هراب 
عزیزآب�ادی  یک�ی از هنرمندانی اس�ت که 
پس از فارغ التحصیلی از تربیت معلم شهید 
بهشتی رفسنجان به عنوان معلم دانش آموزان 
ناشنوا وکم توان ذهنی در بم فعالیت خود را 
آغاز کرد. این هنرمند و پژوهشگر و فعال در 
حوزه موس�یقی نواح�ی )مقامی-محلی( را 
اغلب پیشکسوتان و فعاالن هنری می شناسند 
و می دانن�د که او س�الهای زی�ادی را صرف 
ترویج هنر موسیقی اصیل و نواحی درشرق 

استان کرمان کرده است. 
آقای عزیزآب�ادی موفقیتها و تقدیرنامه های 
بیش�ماری را در س�ابقه هنری خود دارد که 
از جمله آن می توان به ش�رکت در سومین 
جشنواره موسیقی کشوری سال 1369 اشاره 
کرده که توانست رتبه دوم نوازندگی تنبک 
را دریاف�ت کن�د. دریاف�ت ل�وح تقدی�ر از 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 
93، انتخ�اب بهتری�ن نوازنده س�از کوبه ای 
در جش�نواره موس�یقی  فجر در رفس�نجان، 
کس�ب عنوان هنرمند برتر س�ال 66 در بم و 
دریافت جایزه و لوح تقدیر از استاد محمود 
شاهرخی شاعر بزرگ ملی بم و کسب دهها 
عنوان تقدیرنامه و جایزه در جش�نواره های 
موس�یقیایی و هنری از دیگ�ر افتخارات وی 

می باشد.

آقای عزیزآبادی فعالیت هنری خود 
را از چه زمانی آغاز کردید و با چه 

کسانی همکاری داشتید؟ 
فعالیت هنرب خود را  از سال ۱3۶2با بازیگری در 
نمایش "خانه دوست" در شهرستان رفسنجان آغاز 
کردم و به عنوان بهترین بازیگر در میان دانشجویان 
انتخاب شدم. پس از آن افتخار حضور و همکاری 
را در چند فیلم و سللریال تلویزیونی ازجمله فیلم 
بیدار شللو آرزو به کارگردانی کیانوش عیاری در 
سال 82 ، فیلم پنج و 28دقیقه به کارگردانی آقای 
بذرافشان، سللال 84  قدمهای بارانی به کارگردان 
آقای امانی و سللریال خاک گرم بلله کارگردانی 

آقای جواد ارشاد را در پرونده کاری خود دارم.
در خصوص فعالیته�ای هنری خود 
در حوزه موسیقی و نوازندگی برای 

مخاطبان ما توضیحاتی بفرمایید.
از ده سالگی در دبستان روستای عزیزآباد نرماشیر 
شروع به خوانندگی کردم و با تشویق مدیر توانستم 
کارم را اداملله بدهللم و در کنار خوانندگی سللاز 
کوبه ای دهل را که سللاز محلی بود آموختم ولی 
به علت مخالفت مرحوم پدرم و نبود مربی وکاس 
موسللیقی نتوانسللتم موسللیقی را بطور کاسیک 
وحرفلله ای دنبللال کنم. لللذا بصورت شللفاهی و 
خودآموز توانستم نه عدد ساز را بیاموزم و بنوازم که 
اکنون قادر به آموزش سللازهای کوبه ای بصورت 
کاسللیک و سللاز کیبورد را حد مبتدی تدریس 
می کنم . سالها بعد دوره تئوری موسیقی را در سال 
۱3۶۶در تهران نزد اسللتاد سید محمد میرزمانی به 
مللدت یک ماه بصورت فشللرده آموختم. در این 
ایام توانسللتم از وجود اسللاتیدی همچون مرحوم 
حسین سرشار خواننده اپرا و جناب دکتر صفوت 
بهره ببرم. در همان سللال موسیقی مقامی فولکلور 
نزد استاد زنده یاد دکتر عناصری را مرور کردم و 
همین امر سبب عاقه بنده به موسیقی محلی دیار 
خودم شللد که اکنون درحال انجام آن هستم. در 
سللال ۱3۹5با درخواسللت آموزش وپللرورش بم 
گروه کرال خواهران و برادران فرهنگی را تشکیل 

دادم وتوانستیم رتبه ی دوم استانی را کسب کنیم.
در خصوص کتاب نوای س�رنای بم 
بفرمایید؟ چه شد که این کتاب را به 

چاپ رساندید؟ 
پللس از درگذشللت زنللده یللاد اسللتاد محمللد 
ابراهیم آبادی ملقب به "حاجی سللازی" احسللاس 
کردم که موسیقی محلی بِم بزرگ درخطر نابودی 
و تحریللف قرارگرفتلله حتی تا حدی که اسللتاد 
محمدعلی بسللطامی برادر بزرگ اسللتاد بسطامی 
از این قضیلله ابراز ناراحتی نمودند و با بنده تماس 
گرفتنللد که چللرا موسللیقی محلی سللامان ندارد 
وافللرادی هم که خارج از بللم نوازندگی می کنند 
مقامهایللی که حاجی سللازی اجرا می کللرد قادر 
به انجام آن نیسللتند و از طرفی هم با استاد محمد 

مقدمی وآقای عباس ثقفی هم در میان گذاشته بود 
و این امر بنده را بر آن داشت که پژوهشی پیرامون 
آئین و رسللومات عروسللی و همچنین موسللیقی 
مقامی بللم بزرگ را آغاز کنم و پس از دو سللال 
و نیم توانسللتم کتاب نوای سللرنای بم را به چاپ 
برسانم. در این کتاب مراحل سیزده گانه عروسی 
که در قدیم االیام در منطقه شللرق کرمان مرسوم 
بوده ذکر شده است. سنتهایی از جمله خواستگاری 
و شب شش یا جشللن تولد . همچنین اشعار و دو 
بیتی های صدسال اخیر و همچنین معرفی هنرمندان 
و نوازندگان سازهای محلی از سال ۱2۹8 تاکنون 
در این کتاب نگاشللته شده و شامل هشتاد صفحه 
رنگی و مصور است که اکنون  در کتابفروشی های 

بم، نرماشیر و فهرج قابل تهیه است.
مهمترین برنامه و اصلی ترین دغدغه  

شما چیست؟ 
درحللال حاضر مهم ترین دغدغلله بنده و اولویت 
کاری مللن معرفللی موسللیقی مقامللی و آئیللن و 
رسللومات گذشته این دیار کهن اسللت و از همه 
مهمتر آشنایی نسل جوان  با این موضوع. همچنین 
امسال قصد انجام یک سری اقدامات فرهنگی در 
حوزه کتاب و کتابخوانی در روستاها را با کمک 
عده ای از خیرین و دهیاریها و شوراهای روستایی 

را داریم که امیدوارم بتوانیم آن را محقق کنیم.
اگر پیشنهادی برای بهتر شدن امور 

فرهنگی و هنری دارید بفرمایید؟
باتوجه به اینکه قریب به یکسال و نیم تعلیم و تربیت 
به دلیل بیماری کرونا تقریبا به حالت راکد درآمده 
اسللت، الزم می دانم مدیران فرهنگی بیشتر به فکر 
امور تربیتی و فرهنگی جوانان و خانواده ها باشند. 
اولین پیشللنهاد بنده پیرامون این مهم این است که 
آموزش موسیقی را در سطوح عالی پیگیر باشند و 
با تاسیس فرهنگسرا و آموزشگاه از اساتید برجسته 
و مجرب دعوت بعمل آید تا موسللیقی را به طور 
اصولی وکاسیک به جوانان آموزش دهند. نکته 
دوم اینکه از آمللوزش و پرورش تقاضا دارم یک 
زنگ در طول هفته را اختصاص بدهند به آشنایی 
با موسللیقی محلی و آیین و رسوم کهن شهرستان 
محل سللکونت دانش آموزان .چنانچه از مدارس 
ابتدایی این مقوله صورت بپذیرد نوجوانان ما بهتر 
نظم وقانون را فرا می گیرنللد و اجرا می کنند زیرا 
موسیقی و سللرود همانند نتهای آن نظم و انضباط 

را به نوجوانان القا می کند.
اگر در جامعه جوانان  دچار انحطاط و خمودگی 
فکری شدند مطمئن باشید که از سنتها و رسومات 
ارزنللده کهن و اصالت خویش فاصله گرفته اند و 
با آنها بیگانه شللده اند. لذا از متصدیان فرهنگی و 
هنری اسللتدعا دارم به هنر اصیل اهتمام بورزند و 
هنرمندان را در حاشللیه قرار ندهند و از تجارب و 
افللکار و ایده های خاق آنها جهت اعتای هنر و 

حتی آبادانی شهر بهره ببرند.
چنانچ�ه انتقاد و پیش�نهادی دارید 

بفرمایید؟ 
هنرمنللد واقعی اگر کاری انجللام می دهد فقط به 
عشق مردم و دل خودش انجام می دهد ولی به قول 
موال حضرت علی ع اگر خدمتکاری پاداش خود 
را دریافت نکند دلسرد می شللود. بنده به مناسبت 
پنج دیماه تنها هنرمندی بودم که سه روز از شبکه 
کرمان مستند بم زنده است را پخش کردیم. خدا 
می دانللد از دهللم آذر تا اول دی بنللده درگیر این 
برنامه بودم .اما دریغ از یک تشکر خشک و خالی 
از طرف شللورای شللهر یا فرمانداری و ارگانهای 
فرهنگی و... یا در ایام نوروز بنده هرشب از شبکه 
کرمان شبهای بهار را میهمان خانه های همشهریان 
بللودم باز هم کسللی از مدیللران احوالللی از بنده 
نگرفتند که  باعث دلگرمی بنده و اعضای گروهم  
بشللوند. باز هم سپاسگزار  لطف و محبت مردمان 
اسللتان کرمان، ماهان، بافت، رودبللار، جیرفت و 
همشهریانم هستم که با تماسهای محبت آمیز مشوق 
بنده شدند. از مسئول فرهنگی شورای شهر استدعا 
دارم هنرمندان واقعی شهر را به حال خود رها نکنید 

زیرا شورای شهر منتخب ما هستند.
سخن آخر؟ 

خواستن توانستن است. منطقه بم بزرگ یعنی بم، 
نرماشیر، ریگان و فهرج، غنی ترین موسیقی محلی 
را دارد. ما می توانیم این مقوله را به فرصتی بی بدیل 
تبدیل کنیم و به  خود ببالیم و هر ساله به بهانه ی آن 

جشنواره هایی اجرا کنیم.

استاندار کرمان گفت: نباید در برخی شهرستان ها 
و شهرها شائبه برخورد سیاسی و سلیقه ای وجود 

داشته باشد و انتظار داریم عادالنه برخورد شود.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی استانداری کرمان، 
دکتر علی زینی وند در جلسه ستاد انتخابات استان 
کرمان با اشاره به تائید صاحیت داوطلبان شرکت 
در انتخابات شللورای شهر استان اظهار کرد: نباید 
در برخی شهرسللتان ها و شهرها شللائبه برخورد 
سیاسی و سلللیقه ای وجود داشته باشللد و انتظار 

داریم عادالنه برخورد شود.
زینی وند با بیان اینکه جاهایی که مصّرح است و 
استناد قانونی دارد، ما هم جدی هستیم اما جاهایی 
که برخورد مساوی نمی شود و افراد با سوابق شبیه 
هم، یکی رد و دیگری تائید می شللود باید توجه 
کرد تصریح کرد: با شناختی که از اعضای هیئت 
نظارت و نمایندگان مجلس داریم مطمئن هستیم 
این شللائبه ها را رفع می کنند و از همه نامزدهایی 
که تائیللد صاحیت نشللده اند، انتظللار داریم از 
فرصت اعتراض استفاده کرده و مستندات را ارائه 
بدهند تا در موعد قانونی بررسی شود و امیدواریم 
شاهد حضور همه سللایق و افراد توانمند در این 

دوره از انتخابات باشیم.
اسللتاندار کرمللان با اشللاره بلله اینکلله برگزاری 
انتخابللات الکترونیکللی ربطی بلله اینترنت ندارد 
و در بسللتر اپراتورهللای داخلی تعریف شللده و 
مباحث تخصصی است، گفت: همه دستگاه های 
دولتی، فرمانداری ها و امکانات دولتی و نظام در 
اختیار انتخابات هستند و قانون است و اگر کسی 

سرپیچی کرد، به دادگاه معرفی کنید.
وی خطاب به مسئوالن ستاد انتخابات استان کرمان 
اظهار کرد: سعی کنید در برگزاری امر انتخابات 
از نیروهللای اداری اسللتفاده کنید و با حراسللت 
هماهنگ شللود چراکه انتخابات مقوله حساسی 

است.
زینی ونللد بیان کرد: باید چارچللوب هزینه های 
انتخابات مشللخص باشد که در تعامل بین رییس 
سللتاد انتخابات و معاون توسعه مدیریت و تامین 

منابع انجام می شود.
استاندار کرمان اظهار داشت: همه شعب و اعضای 
هیئت اجرایی انتخابات باید دقیق دیده شللده و با 
توجلله به شللرایط کرونایی نیروهللای کلیدی را 
رزرو ببینید و افراد بیشللتری آموزش بدهید تا در 
روز انتخابات )به دلیل بیماری و یا ابتا به کرونا( 

مشکلی به وجود نیاید.

داوطلب�ان رد صالحیت ش�ده انتخابات 
ش�ورای ش�هر تا 12 اردیبهش�ت فرصت 

اعتراض دارند
دکتر محمدصادق بصیری امروز نهم اردیبهشت 
ماه در جلسه سللتاد انتخابات استان کرمان با بیان 
اینکلله صاحیت داوطلبین شللوراهای اسللامی 
روسللتاها در حال انجام است و بخشداران تا دوم 
خرداد فرصت دارند تا نتیجه را به داوطلبان اعام 
کنند اظهار داشللت: تا 3۱ اردیبهشللت ماه جاری 
فرصت رسیدگی به صاحیت نامزدهای انتخابات 

شوراهای روستایی است.
وی اداملله داد: مراتللب تاییللد یللا رد صاحیت 
داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر استان 

تا روز گذشته اعام شده و رد صاحیت شدگان 
از امروز تا ۱2 اردیبهشت فرصت اعتراض دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
با بیان اینکه قرار بود برگزاری انتخابات در شللهر 
کرمان به صورت الکترونیکی باشد افزود: متاسفانه 
تا این لحظه این موضوع لغو شده اما پیگیر هستیم 

که این کار انجام شود
براسللاس این گزارش محمدرضا حسنی سعدی 
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شللوراهای اسللتان 
کرمان نیز در این جلسلله اظهار داشللت: از 205۶ 
نفر داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای شهر 
اسللتان کرمان ۹8 نفر انصراف دادند و صاحیت 
۱082 نفر در هیئت های اجرایی تائید و صاحیت 

۱5۶ نفر در این هیئت ها رد شده است.
وی افللزود: همچنیللن صاحیللت ۱580 نفللر از 
داوطلبان انتخابات شورای شهر استان کرمان مورد 
تایید اولیه هیئت نظارت قرار گرفته و 22۶ نفر رد 

صاحیت شدند.
حسنی سللعدی تصریح کرد: برگه های شکایت 
و مستندات در اختیار داوطلبانی که رد صاحیت 
شللده اند، قرار گرفته و مطمئن هستیم با اغماض 
و گرایللش مشللارکت حداکثری رسللیدگی به 

اعتراضات صورت می گیرد.
بلله گزارش روابللط عمومی اسللتانداری کرمان، 
علیار اسکندری نسللب دبیر ستاد انتخابات استان 
کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه جمع ثبت نام 
کنندگان برای نامزدی در انتخابات شورای شهر 
اسللتان کرمان نسللبت به دوره قبل هشت درصد 
کاهش داشته است افزود: در شوراهای روستایی 
استان تعداد کرسی ها ۹ درصد نسبت به دوره قبل 
افزایش و جمع ثبت نام شوندگان ۱۱ درصد رشد 

داشته است.

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

باحضور نماینده مردم شرق استان در مجلس، رییس مرکزشماره گذاری پلیس راهور 
اسللتان، مهندس باقری فرماندار و امام جمعه ریگان و جمعی از مسللئولین، مرکز نقل 
و انتقال و تعویض پاک خودروهای سللبک شللخصی  و همچنین کارخانه آسفالت 
گنبکی شهرسللتان ریگان افتتاح شللد. حجت االسام موسللی غضنفرآبادی همچنین 
در حاشللیه بازدید از پسللت فوق توزیع برق ریگان، اظهار داشت: ۹۹ درصد کارهای 
پسللت فوق توزیع ریگان انجام شده است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود و 
با راه اندازی این پسللت فوق در تابستان امسال خاموشی و رفع افت ولتاژ در این مناطق 

گرمسللیری نخواهیم داشت. نماینده مردم شهرسللتان های شرق استان کرمان در 
مجلس با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در این پست ابراز کرد: تمام لوازم و 
امکانات این مرکز ساخت داخل است و تفکر و تاش مهندسین ایرانی در این 
پست فوق توزیع به ثمر نشسته است. غضنفرآبادی در ادامه با اشاره به تعرفه های 
سللنگین برق در مناطق گرمسیری شرق اسللتان ابراز کرد: مردم در این زمینه 
نگرانی هایی دارند که به جد پیگیر کاهش تعرفه های برق در این مناطق هستیم.
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سللیمین سلللیمانی: اگرچه اهورا ایمان را بیشتر به 
عنوان »ترانه سللرا« می شناسند اما به گفته خودش 
موسللیقی برای او پیش از شللعر آغاز شده است؛ 
شللاید چیزی موسوم به دسللت روزگار از او یک 
ترانه سللرای حرفه ای و فعال سللاخت و از دنیای 
موسیقی و خواندن به سمت شعر و ترانه رهنمونش 
شللد اما دیری نپایید که باز هم به دنیای موسللیقی 
و خوانندگی برگشللت و »پروانلله های پیراهنش« 
را سللاخت. ترانه های اهورا را خوانندگان زیادی 
خواندند و شاید زمزمه این ترانه ها روی لب های 
بسللیاری از مردم جاری باشد. او در نهایت تصمیم 
گرفت تنها بلله زمزمه ترانه هایش بللا خوانندگان 
اکتفا نکند و شللعرهایش را خودش فریاد بزند. با 
اهورا ایمان درباره سیر حضورش از دنیای موسیقی 
تا شللعر و ترانه گفت وگو کردیم که در ادامه می 

خوانید.

اهورا ایمان را اکثرا به عنوان ترانه سرا 
میشناس�ند، چه ش�د که تصمیم گرفتید 

آهنگساز و خواننده شوید؟
موسللیقی برای من قبل از شعر شللروع شد. دوران 
مدرسلله در گروه سللرود بودم و حتی بلله عنوان 
خواننده در مسللابقات کشللوری شللرکت کردم؛ 
قاری قرآن هم بودم و این از میراث خاندان پدری 
بود؛ پدرم صدای خوبی داشللت و پدرشللان یعنی 
پدربزرگللم نیز یکللی از مکتب داران بللم بودند. 
مکتللب جایی بود کلله دیوان حافظ، گلسللتان و 
بوسللتان و قرآن را یاد می گرفتنللد. مکتب داران 
و دسللتیاران شللان باید صدای خوبی می داشتند. 
سیزده، چهارده سللاله بودم که با پدیده ای به اسم 
ایرج بسطامی آشنا شدم البته همیشه در خانواده ما 
در مورد خوانندگان شهیر بم مثل زنده یاد داریوش 
رفیعی، اسللتاد کوروس سللرهنگ زاده، زنده یاد 

ایرج بسطامی و مهدی بهزادپور صحبت بود.
پ�س گرایش تان به موس�یقی این طور 

جدی شد...
راستش گرایش من از سازهای کاسیک یک شبه به 
سللمت سازهای ایرانی رفت. آن شب در بم کنسرت 
زنده یادان ایرج بسللطامی و پرویز مشکاتیان بود که 
من هم حضور داشتم. ابتدا نی، بعد دف، سپس تار و 
سلله تار تهیه کردم که گرایش تار و سه تار هنوز در 

من مانده است.
با همش�هری تان زنده یاد بس�طامی هم 

کار کردید؟
در خدمت ایرج بسللطامی ردیللف آوازی را کار 
می کردم و چهار، پنج سللال خدمت ایشان بودم. 
بعد از پذیرش در دوره ارشللد بلله تهران آمدم، با 
زنده یاد بابک بیات آشنا شدم و جهان موسیقی ام 

دگرگونی تازه ای را تجربه کرد.
کار ترانه سرایی چطور جدی شد؟

آقللای بیات از من خواسللتند ترانه »دلللم گرفت« را 
بنویسللم که ترانه فیلم سینمایی»سام و نرگس« بود و 
به این ترتیب بعد از سللاخت ایللن ترانه و موفقیتش، 
سللفارش ها و لطف دوسللتان به من به عنللوان ترانه 
سللرا زیاد شللد و روز به روز فاصله ام با خوانندگی 
و نوازندگی بیشللتر. دهه 80 را تقریبا به کار سرودن 
و نوشللتن پرداختم و دوباره از ابتدای دهه۹0 ملودی 
ها را یکی یکی پیدا کردم، دسللتی به سر و روی آنها 
کشیدم و به کار ملودی سازی و خوانندگی پرداختم.

تران�ه های »دلم گرفت، میم مثل مادر، 
معصومیت از دس�ت رفته، عشق است و 
آتش و خون، پریدخت« و... ترانه های 
شماس�ت که هر ک�دام در زم�ان خود 
با اقب�ال عمومی مواجه ش�دند؛ از این 

تجربه ها بگویید.
از اولیللن ترانلله ای که نوشللتم یعنی »دلللم گرفت« 
آموختنی های بسللیاری برایم داشللت تا همین اخیر 
که با آقای علیرضا قربانی و آقای همایون شللجریان 
انجام شده، نکته یاد گرفتم. یکی از اولین نکاتی که 
از بابللک بیللات آموختم این بود کلله کلمات رنگ 
دارند و همه یک دست نیستند. در همکاری با استاد 
فریدون شهبازیان متوجه شدم که کلمات در موسیقی 
ایرانی و موسیقی ردیف برخورد متفاوتی با نغمه ها و 
ملللودی ها دارند یعنی در روند نغمگی کلمات جور 

دیگر نقش بازی می کنند تا موسللیقی پاپ. از زنده 
یاد شعبان خانی و از علیرضا کهن دیری آموختم که 
چطور یک تالیف را می توان شخصی کرد که مردم 
دوست داشته باشند. از آریا عظیمی نژاد در شناخت 
موسیقی ها و ملل آموختم؛ به هر حال همه اینها داشته 
های زیادی شد که قبلی ها کمک به بعدی ها کردند.

پس برگشتید به موسیقی...
بللله... این طللور نبود که یک بللاره تصمیم بگیرم 
آهنگسللاز شوم یا بخوانم، ریشلله های این کار از 
کودکی در من بود ولی هرچه از ترانه سللرایی ام 
به عنوان ترانه سرای حرفه ای گذشت به این نتیجه 
رسیدم که یک سری ترانه ها و اشعار را باید خودم 

ارائه کنم.
این فعالیت همزمان، در چند رشته شما 
را نگران نکرد که در یک بخش ضعیف 

ظاهر شوید؟
سللنت خنیاگری قدمت دیرینه دارد، اینکه شاعر، 
خواننده و آهنگسللاز یک نفر اسللت. حاال ممکن 
اسللت که به کمال نباشللد. فکر کردم شللاید این 
کار به نوعی اصیل ترین نوع کارکرد خوانندگی 
در ایران باشللد و گرایشللم به این سمت رفت که 
عاقلله قدیمللی را زنده کنم. این بار بللا ترانه ها و 
اشللعار خودم و با ملودی هایی کلله می تواند کم 
کم جا بگیرد و در کنار شللعرها خودش را نشان 
دهد. به این ترتیب سه سال پیش آلبوم »پروانه های 
پیراهنش« را منتشر کردم که شاید نزدیک به هفت 

سال طول کشید.
آلبوم را تا چه حد موفق می دانید؟ آیا 

خودتان را راضی کرد؟
در این رابطه باید کارشناسللان نظر بدهند ولی در 
کل راضی بودم؛ چند مجله معتبر نقدهایی نوشتند 
و آن را به عنوان یکی از آلبوم های سللال انتخاب 
کردند و تاکیدشللان بر این بود که اشللعار در این 
آلبوم، اصطاحا ذلیل نشدند؛ خواندن، آهنگسازی 
و شللعر در یک قد و قواره متناسللب باهم هستند؛ 
چیزی فدای دیگری نشللده. این خیلی برایم مهم 
بللود. باید بپذیریللم که در ایران همه چیز به اسللم 
خواننللده اسللت و خیلی از مردم شللاید ندانند که 
این کار، سللراینده و آهنگساز هم دارد. ابتدا ترانه 
و شعری سللروده و آهنگی ساخته می شود و بعد 

خواننده به آن تیم می پیوندد.
خب ب�ا این همه تجربه که می گویید، 

بیشتر در چه مایه ای کار کردید؟
سللعی کردم در فضای موسللیقی ایرانی و موسللیقی 
ردیف بیشتر کار کنم. احسللاس کردم که یک کم 
کاری صورت گرفته، شللاید به عمللد هم نبوده ولی 
بیشتر دوسللتان سراینده جذب موسللیقی پاپ شدند 
حللاال یا به دلیل اقتصاد فعال تللر آن یا جذابیت های 
سللمعی بصری؛ ولی مللن ترجیح دادم کلله کمی از 
فعالیتم در موسللیقی پاپ بکاهم و به موسیقی ایرانی 
توجه بیشتری داشته باشم اگر چه موسیقی پاپ خوب 

همیشه برایم جذاب بوده است.
اگر ممکن است، بیشتر راجع به این کم 

کاری صحبت کنید.
در مورد موسیقی پاپ امروز باید بگویم که متاسفانه 
ما به نوعی، به یکدستی عجیب و غم انگیزی رسیدیم؛ 
کارها باهم تفللاوت ندارد. خواندن خواننده ها، ترانه 
ترانه سرایان، ملودی ملودی سازان، آهنگساز و تنظیم 
تنظیم کننده ها همه شللبیه به هم هستند؛ گویی همه 
بلله دنبال یک گروه مخاطبند. نمی دانم در این میان، 
چرا کسی فکر نمی کند که مخاطب اصیل و وفادار، 
باید استایل و تفکر خودش را داشته باشد و این همان 
چیزی است که متاسللفانه مولف را در موسیقی ما از 
بین می برد و بسللیاری از هنرمندان جوان ما به سری 
کار، تبدیل شده اند؛ متاسفانه اینها به موسیقی امروز 

ما لطمه زده است.
مولفه های کار فاخر از نظر شما چیست؟

برای اینکه یک اثر موسیقایی، ماندگار شود به نظرم 
خیلللی عوامل دخیلند؛ عوامللل اجتماعی، اقتصادی، 
روانشللناختی و هنری همه اینهللا را باید در کنار هم 
داشته باشد. مثا باید فکر کنیم چه چیزی باعث شده 
که ترانه سللرایی ایرج جنتی عطایللی بعد از پنج دهه 

هنوز برای خیلی از ایرانی ها محبوب باشد.
درباره ترانه های تان بگویید، بیشتر آنها 

را به نیت خوانده شدن توسط خواننده 
ای می س�رودید یا بعد از سرودن مورد 
انتخ�اب قرار می گرفتن�د؟ به خصوص 
آنها که مورد اقبال قرار گرفتند، بیشتر به 
س�فارش بودند یا توسط عوامل انتخاب 

شدند؟
بعضللی از این ترانه ها نتیجه سللفارش بوده بعضی 
را هللم قبا سللرودم و موقعیت که پیللش آمده به 
دوستان پیشللنهاد کردم. ترانه »سام آخر« را چند 
مللاه بعد از زلزللله غم انگیز بم نوشللتم و این ترانه 
در دفترم بود؛ خوانندگان مشللهوری هم این کار 
را خواسللتند بخوانند ولی به دالیلی باهم به توافق 
نرسللیدیم تا سللال 84 یا 85 با علیرضا کهن دیری 
آشنا شدم یک شللب گفت »ترانه ای می خواهم 
و اکنللون حال و هوایم این طور اسللت که چیزی 
بنویسیم تا غم درونی ما را نشان دهد« من خط اول 
»سللام آخر« را خواندم »سام ای غروب غریبانه 
دل« گفت »خود خودش اسللت«. احسللان خواجه 
امیری قطعات آلبوم را بسته بود و بعد که با علیرضا 
و من شروع به همکاری کرد تعدادی از قطعات را 
کنار گذاشت و »سام آخر«، »باران که می بارد« و 

قطعات دیگری را به آلبومش اضافه کرد.
حاال که حرف بم آمد، بپرس�م شما یک 
ترانه داری�د که اصال انگار ش�الوده ای 
از غ�م اس�ت؛ تران�ه »مرو ای دوس�ت« 
ای�ن ترانه را برای زلزله بم گفته بودید؛ 
از »مرو ای دوس�ت« هم بگویید؛ ش�ما 
خودتان اهل بم هستید حتما از مصایب 

سخت زندگی شما بوده.
»مللرو ای دوسللت« ملودی آریللا عظیمی نللژاد بود 
کلله روی این کار به من پیشللنهاد کرد و گفت »می 
خواهیللم ایللن کار را به مردم بم تقدیللم کنیم، خود 
شللما هم که بمی هسللتید با در نظر گرفتن آن حادثه 
مهیب زلزله بم یک کاری بنویس« و من هم »مرو ای 
دوست« را نوشتم. متاسفانه یا خوشبختانه آن محرکی 
که من را وادار به نوشللتن کند کم پیش می آید نمی 
دانم دلیلش چیسللت البته روزگار افسللرده ای شده؛ 
روزگار شللاعرانه ای نیست ولی حاال بیشتر اوقات بر 

اساس سفارش دوستان می نویسم.
من این دو، س�ه س�وال را درب�اره ترانه 
سرایی شما پرسیدم که حاال این سوال 
را مطرح کنم؛ کدام یک از این ترانه ها 
را که توسط خوانندگان دیگر خوانده 
شدند، دوست داشتید خودتان بخوانید؟ 
ش�ده که با خودتان بگویی�د کاش این 

ترانه را خودم می خواندم؟
پاسللخ به این سوال سللخت اسللت؛ از یک نظر می 
توان گفت که همه آنها رادوسللت داشتم خودم نیز 
بخوانم ولی خواننده هایی که من با آن هاکار کردم، 
آنقدر خوب هستندکه رقابت با آنها سخت است، هر 
کدام از این افراد، به نظللرم خواننده های ماندگاری 
می توانند باشللند ولی از نظر عاطفی، من در همه این 
کارها درکنار خواننده ها برای خودم زمزمه می کنم 
اما بسللیاری از اوقات، اتفاق افتاده که کاری را فقط 
برای اینکه خودم بخوانم نوشته ام، مثا »پروانه پوش« 
که برای صدای خودم نوشللتم. همللان گونه که اثر 
انگشللت هر آدمی متفاوت است صدای هر خواننده 
نیللز با خواننده دیگر متفاوت اسللت، من نیز در مقام 
خواننده، ترانه خودم را دارم، خواننده ای هم که با او 

کار کردم ترانه خودش را دارد.
کار با چه کس�انی برای شما لذت بخش 

تر بود؟
خب از زنده یاد ایرج بسطامی گرفته تا زنده یاد ناصر 
عبداللهی که عمر کوتاهی داشت اما بسیار تاثیرگذار 
بود. زنده یاد بابللک بیات که هم پدر معنوی، معلم، 
دوسللت و هم برادرم بود و کارهای فوق العاده ای را 
تجربه کردیم، با همه این دوستان لحظات بی بدیلی 
داشتم. علیرضا کهن دیری، آریا عظیمی نژاد، تمامی 
این افللراد از عناصر ارزشللمند فرهنگ این مملکت 
بوده و هسللتند. اما چند نفر در زندگی من نقش مهم 
تری داشللتند؛ از جمله زنده یاد بابک بیات، زنده یاد 
ناصللر عبداللهی و زنده یاد ایرج بسللطامی؛ امیدوارم 
که نسللل جدید نیز این فرصت را داشته باشند که از 

آثار و هنر این افراد که برای ما به جا مانده، اسللتفاده 
شایسته کنند.

شما هم کار آهنگسازی کرده اید و هم 
خوانندگی مهم تر از همه شما ترانه سرا 
بوده اید؛ می خواهم از ش�ما بپرسم که 
نق�ش کالم و تران�ه در آلبوم ه�ا و آثار 

موسیقایی چیست؟
در سرزمین حافظ، سعدی، موالنا، خیام و شعرای 
بزرگ دیگر، قطعا شعر مهم ترین عنصر فرهنگی 
این سرزمین است، نه تنها مهم ترین عنصر موسیقی 
بلکه پشللتوانه بسللیاری از آثار تاریخی و فرهنگی 
دیگر هم هست. بنابراین این مساله در موسیقی نیز 
بسللیار پررنگ تر است، به این معنا که برای مردم 
نمی توان به آسانی اثر موسیقایی که کام نداشته 
باشد، اجرا کرد. این در حالی است که متاسفانه ما 

در این زمینه بسیار کم کاری کرده ایم.
چطور؟

بنده در جشنواره فجر، یکی از برگزیدگان بخش 
ترانه بودم، شاید گفتنش درست نباشد اما باید این 
را بگویم که نسل بعد سند و مدرکی داشته باشند 
از این داستان که در دوره ما شعر کمترین اهمیت 
را برای متولیان هنری داشللته است، به این ترتیب 
که جایللزه برگزیده بخش ترانلله 3 میلیون تومان 
بللوده، در حالی که جایزه بخللش خوانندگی 30 
میلیون تومان بود. با این وجود از ساسللی، تتلو و... 
انتقاد می کنند که به زبان فارسی لطمه می زنندباید 
به متولیان گفت که در اصل شما به زبان فارسی و 
ترانه لطمه می زنید، وقتی که جایگاه شللعر را در 
این حد پایین مللی آورید طبیعتا نمی توانید انتظار 
داشته باشید که شللاعر با دلگرمی به کارش ادامه 
بدهد، یا جوان ها با روحیه به ترانه سرایی بپردازند.

شما معتقد هس�تید در حوزه موسیقی و 
آلبوم و... به ترانه کمتر توجه می شود؛ 
چه کس�انی را در این زمینه مسوول می 

دانید؟
متاسللفانه جایگاهی که باید را برای شللعر قائل نمی 
شللویم، حداقل در دوره معاصر. زمانی شعر کاربرد 
بسیار وسیع تری داشللت؛ در موسیقی که یک جزو 
اسللت، بیشللتر تمرکز نهادها، دولت و حکومت در 
شللعر، در موسللیقی به ممیزی خاصه می شود و به 
نظارت مستقیم بر شللعری که در موسیقی است؛ این 
تمرکز هیچ وقت به حمایتمنجر نشده؛ وزارت ارشاد، 
تلویزیون یا جاهایی کلله گلوگاه های نظارتی دارند 
فراخوان سراسللری برای عاقه مندان به ترانه سرایی 
ندادند یا به رغم اینکلله ترانه یکی از ژانرهای اصلی 
ادبیات کشور است، در هیچ دانشگاه، موسسه و نهاد 
آموزشللی تدریس نمی شود. در حال حاضر اگر در 
دوره کارشناسی ارشللد ادبیات، رشته ترانه سرایی یا 
ادبیات آهنگین که شللاخه های مختلفی دارد، ایجاد 
شللود قطعا عاقه منللدان فراوانی جذب می شللوند؛ 
واقعیللت این اسللت که بیزینس و اقتصللاد فعالی هم 
دارد؛ متاسفانه این بی توجهی در همه نهادهای مرتبط 
دیده می شللود. از طرفی در تولید اثر موسللیقایی هم 
کمتریللن بهای مادی برای شللعر در نظللر گرفته می 
شللود؛ مثا اگر بخواهید با تیمی کلله اعضای آن در 
یک سللطحند، یعنی آهنگساز و ترانه سللرا به اندازه 
خواننده شللناخته شللده باشللند، یک ترک موسیقی 
تولید کنید؛ دستمزد ترانه سللرا در پایین ترین سطح 
قرار دارد. گاهی این تبعیض توسللط رسللانه ها دامن 
زده می شللود، خیلی جاها شاهدیم که کا ترانه سرا 
معرفی نمی شللود؛ درصورتی که وظیفه دارند برای 
همه اعضای گروه به یک اندازه مانور بدهند و نشان 
دهند که پشت هر اثر هنری ای ک تیم تالیف وجود 

دارد و خواننده اجرا کننده آن اثر است.
سپاسگزارم آقای ایمان، در آخر بفرمایید 
ک�ه آی�ا کار ت�ازه ای در دس�ت اج�را 

دارید؟
بللله، در همکاری با جناب فردین خلعتبری، مهیار 
علیزاده، علیرضا کهن دیری، سللهراب پورناظری 
روی تعدادی از ترانه ها و ملودی ها کار می کنیم. 
امیدوارم این ترانه ها امسللال بخت انتشللار داشته 
باشند. همچنین در حال ساخت آثاری برای خودم 
نیز هسللتم؛ امیدوارم بتوانم در سللال ۱400حداقل 

چهار اثر جدید منتشر کنم.

فرهنگی

داوری 1۰۰ تحقیق دانش آموز 
بمی در مورد قنات

مدیر پایللگاه قنوات ثبت جهانللی اکبرآباد و 
قاسم آباد بم از داوری ۱00 تحقیق دانش آموز 
بمی در مورد قنات های اکبرآباد و قاسللم آباد 

بروات این شهرستان خبر داد.
مهندس منیره سللتارزاده با اشللاره به اینکه این 
مسابقه در قالب مقاله، نقاشی و ماکت برگزار 
شللد، اظهار کرد: »در این مسابقه به 20 نفر از 
برگزیدگان هدیه و لوح تقدیر اهدا شد.« مدیر 
پایگاه قنوات ثبت جهانی اکبرآباد و قاسم آباد 
بم افللزود: »با برگللزاری این گونه مسللابقات 
دانش آمللوزان بلله نقللش قنللوات در هویت 
بخشی و توسللعه پایدار شهرها، تاثیرات قنات 
بر سللاختار اجتماعی و فرهنگی، مقایسه مزایا 
و معایللب بهره برداری از آب هللای زیرزمینی 
بلله روش چاههللا و قنوات پللی خواهند برد.« 
وی بیللان کللرد: »معصومه بنی اسللدی، مها 
حسللین پور، زهرا بارانی، یسنا آشوری، پرنیان 
پورجالی، زهرا خاکپور، نرگس بنی اسللدی، 
ملیکا دهقان، شکیا زارع پور، مهرناز اورنگی، 
زینب خورشللیدی، محمد پورحمیدی، آتیا 
جمشللیدی، پارسللا عارف کیللا، امیرحسللین 
توحیدی، عرشیا توحیدی، مهیار اسدی، رضا 
صنعتللی، هادی چهاردانگللی، رادان نعیمی از 
دانش آموزانی هسللتند که در این داوری برتر 

شناخته شده اند.«
سللتارزاده با اشللاره به اینکلله این رویللداد با 
همکاری و تعامل اداراتی همچون فرمانداری، 
آمللوزش و پللرورش، شللهرداری و شللورای 
اسللامی شللهر بروات و… برگزار شد، ادامه 
داد: »برگزاری جلسللات متعدد آموزشللی در 
خصللوص اهمیت قنات ها در مدارس سللطح 
شهرستان بم از اولویت های پایگاه ثبت جهانی 
قنللوات اکبرآباد و قاسللم آباد این شهرسللتان 
است.« او خاطرنشللان کرد: »مادر چاه قنوات 
اکبرآباد و قاسللم آباد در محدوده شرقی شهر 
بللم و با فاصله ای حللدود 5 کیلومتری از بم به 
سمت بروات واقع شده که مظهر آنها در شمال 

بروات قرار دارد.«

اسللفندماه سللال گذشللته بود که خبر رسللید 
وزارت ارشللاد در حال پیگیری بللرای انتقال 

جشنواره موسیقی نواحی از کرمان است.
جشنواره ای که تاکنون سیزده دوره در کرمان 
برگزار شده و خاسللتگاه آن هم کرمان بوده. 
پس از انتشللار این خبللر، اعتراضللات به این 
موضوع آغاز شللد و تعللدادی از هنرمندان و 
اهالی رسانه خواسللتار پیگیری مساله از سوی 

استاندار کرمان شدند.
اسللتاندار کرمان در آخرین روزهای اسللفند 
سللال گذشللته در نشسللت خبری در پاسخ به 
»فردای کرمان« با بیان این که جشنواره موسیقی 
نواحی برند کرمان است، گفت که تمام تاش 
خود را برای ماندن این جشللنواره در اسللتان 

کرمان به کار خواهد بست.
زینی وند همچنین گفللت که بعد از تعطیات 
نللوروز با وزیر ارشللاد دیدار خواهللد کرد و 
تاش می کند تا جشنواره موسیقی نواحی که 
به گفته ی او یک برند برای اسللتان اسللت در 

کرمان ماندگار شود.
چندی پیش نیللز دکتر پورابراهیمللی نماینده 
مردم کرمان و راور از نشسللت خللود با وزیر 
فرهنگ و ارشللاد اسامی و موافقت وی برای 
اسللتمرار برگزاری موسیقی نواحی در کرمان 

خبر داد.
روز گذشته نیز در دیدار استاندار کرمان با معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشللاد اسامی، درباره ی 
برگزاری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
در کرمللان گفت وگو و در نهایللت با برگزاری 
این جشللنوراه در اسللتان کرمان موافقت شد. به 
گزارش فردای کرمللان به نقل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنللگ و ارشللاد اسللامی اسللتان 
کرمان، سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه در جلسه ای 
با حضور معللاون هنری وزیر فرهنگ و ارشللاد 
اسامی، اسللتاندار کرمان و مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اسللتان کرمان درباره ی برگزاری 
چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران 
گفت وگللو، و در نهایت  با برپایی آن در کرمان 

موافقت شد.
علی زینی وند، استاندار کرمان در این نشست در 
سخنانی خطاب به معاون هنری وزیر ارشاد تاکید 
کرد کلله مدیریت اجرایی اسللتان به رغم برخی 
تنگناها، برای حمایللت از رویدادها و طرح های 
وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسللامی در اسللتان 

آمادگی کامل دارد.

سخن دل

روزگار غریبیست

درخت هست و ریشه نیست

مرگ بر دامان زندگیست

آتش میان شعله ها معنی آب می دهد

یاس به باغچه تعبیر خواب می دهد

نور می پرد، باد می وزد

برگها را باغ میبرد

از دور فریاد می رسد

خورشید مجنون به یک بید شده

صبح چشمه ای که جوشید شده

روزگار غریبیست

فصل ها معنی تغییر نیستند

این چرایی ها پس چیستند

گل زبان خار نمی داند

ابرها باران نمی بارند

شب آمده میان روزهامان

سرو هم سرگرفته به دامان

شاعر: زهرا پوطاری

فرهنگی

نمایشگاه مجازی قرآن کریم 
برگزار می شود

علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان کرمان:

جشنواره موسیقی نواحی در 
کرمان دایمی می شود

فریاد خاموش

آگهی مزایده  شرکت تعاونی عشایری بم در نظر دارد یک واحد تجاری به مساحت ۳۹0 مترمربع در طبقه همکف واقع در بلوار امام خمینی بم جنب شرکت تعاونی عشایری را از طریق مزایده رهن و اجاره دهد. قیمت پایه برابر است با 500/000/000 ریال رهن با 
اجاره ماهیانه 50/000/00 ریال بصورت یک ساله. متقاضیان جهت شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی هفت روز فرصت دارند تا به شرکت تعاونی عشایری بم مراجعه فرمایند.   شماره تماس: 0۹۱۴0۱۶۱۳۷۷ و 0۳۴۴۴۳۴۲۷۷۶

شرکت تعاونی عشایری شهرستان بم

از بسطامی، بیات، شهبازیان 
و... بسیار آموختم

گفت و گوی روزنامه اعتماد با اهورا ایمان درباره سیر فعالیتهایش 
از ترانه سرایی تا خوانندگی

مدیرکل فرهنگ و ارشللاد اسللامی اسللتان 
کرمللان از برگزاری نمایشللگاه مجازی قرآن 
کریم از ۱۱ اردیبهشللت ماه در فضای مجازی 

خبر داد.
بلله گفتلله ی وی، در ایللن نمایشللگاه مجازی 
دو بخللش اصلللی، فروشللگاهی و محتوایی 
وجللود دارد که بخش فروشللگاهی به فروش 
کتاب هللای چاپللی در حوزه ی دیللن و دفاع 

مقدس اختصاص دارد.

»نمایشللگاه  گفللت:  علیللزاده  محمدرضللا   
مجللازی قللرآن کریم بلله مللدت ۱0 روز از 
۱۱ تا 20 اردیبهشللتماه، مصللادف با هجدهم 
تا بیسللت وهفتم مللاه مبارک مضان از سللوی 
معاونللت قللرآن و عتللرت وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی برگزار می شود«.
وی اداملله داد: »در ایللن نمایشللگاه مجللازی 
دو بخللش اصلللی، فروشللگاهی و محتوایی 
وجللود دارد که بخش فروشللگاهی به فروش 
کتاب هللای چاپللی در حوزه ی دیللن و دفاع 
مقدس اختصاص دارد. به عبارت دیگر امکان 
عرضه و فروش تمام کتاب های مربوط به دین 
و حوزه ی دفاع مقدس که ناشللران از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسللامی مجوز چاپ گرفته 

باشند، فراهم شده است«.
علیزاده افزود: »بسللتر این نمایشللگاه همچون 
نمایشگاه مجازی کتاب است که سال گذشته 
برای اولین بار به دلیل ویروس کرونا از سوی 
خانه کتاب برگزار شد، در آن جا ناشران ثبت 
اثر می کردنللد و بازدیدکنندگان کتاب مورد 
نظللر خود را از انتشللاراتی که کتللاب را ارائه 
کرده بود، انتخاب کرده و در سبد خرید قرار 

می دادند«.
وی تعداد کتاب هللای مربوط به حوزه ی دین 
و دفاع مقدس را بر اساس اطاعات ثبت شده 
در سامانه ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
بالغ بر 40 هزار اثر مکتوب بیان کرد که مجوز 
انتشللار آن ها در نمایشگاه مجازی قرآن کریم 

فراهم شده است .

مدیرکل فرهنگ و ارشللاد اسللامی اسللتان 
کرمان گفت: »اجللازه ی عرضه و فروش تمام 
کتاب هایی در نمایشگاه قرآن فراهم شده که 
مجوز چاپ آن ها مربوط به ابتدای سال ۱3۹2 

تا پایان اسفند ۹۹ بوده و منتشر شده است«.
وی بیان کرد: »ثبت نام برای حضور ناشللران و 
موسسات قرآنی از 23 فروردین ماه آغاز شده 
و به مدت پنج روز تمام ناشران و موسسات و 
مراکز قرآنی که مایل به حضور در نمایشللگاه 
قرآن هسللتند، می توانند در سللامانه ی مربوطه 
ثبت نام کرده و بعللد از مرحله ی ثبت نام، کار 
ارزیابللی و پاالیش آن ها انجام خواهد شللد و 
آن گاه می توان آماری از میزان حضور ناشران 

و موسسات قرآنی ارائه کرد«.
علیزاده افزود: »تمام ناشللرانی که در نمایشگاه 
مجازی قرآن شللرکت می کنند، ملزم خواهند 
شللد کلله 20 درصللد تخفیللف بللرای تمام 
محصوالت خود در نظر بگیرند. البته ناشللران 
می توانند برای ثبت نام به سامانه ی خانه کتاب 
مراجعه کنند و موسسللات قرآنی می توانند در 
سللامانه ی معاونت قرآن و عترت ثبت نام اولیه 
را انجام دهند ولی سامانه ی نمایشگاه مجازی 

قرآن ۱۱ اردیبهشت در دسترس خواهد بود«
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مدیللرکل کمیتلله امداد امللام خمینی)ره( اسللتان 
کرمان گفت: رشد پرداخت زکات اعم از واجب 
و مستحب در استان کرمان موجب شد، رتبه برتر 

کشور را کسب کنیم.

"یحیی صادقی" هشللتم اردیبهشللت ماه در جلسه 
شللورای زکات اسللتان کرمان اظهار کرد: رشللد 
پرداخللت زکات اعللم از واجب و مسللتحب در 
اسللتان کرمان موجب شللد، رتبه برتر کشللور را 
کسللب کنیم و یکی از بللرادران اهل سللنت 72 
نخللل خرما را به نیت 72 تن شللهدای کربا برای 

پرداخت زکات پاک گذاری کرده است.
وی با اشللاره به افزایش زکات واجب در اسللتان 
از 4 بلله ۱۱ میلیارد و در زکات مسللتحب از 3 به 
4۹ میلیارد تومان بیان کرد: در زکات فطره گرچه 
رشللد داشللتیم اما با توجه به جمعیت، با شللرایط 
مطلوب فاصله داریم هرچند ممکن اسللت برخی 

شخصا زکات را پرداخت کنند.
صادقی تصریح کرد: ۶0 درصد هزینه کرد زکات 
باید برای محرومیللن و 40 درصد آن برای پروژه 
های عمرانی عام المنفعه باشللد و در استان کرمان 
امللا 73 درصد برای محرومیللن و 27 درصد برای 

پروژه های عام المنفعه است.
مدیللرکل کمیتلله امداد اسللتان کرمان خواسللتار 
خواستار تشویق کشاورزان پرداخت کننده زکات 
شللد و گفللت: در فصل برداشللت زکات نیازمند 
کمک های لجستیک همه دستگاه ها هستیم زیرا 

فصل برداشت محصول محدود است.
به گزارش ایسنا، "علی زینی وند" استاندار کرمان 
نیز در این جلسلله با تاکید بر کار تبلیغی بیشتر در 
زمینلله پرداخت زکات به ویژه برای نسللل جوان، 
افزود: ظرفیت اسللتان کرمللان در زکات بیش از 
میللزان کنونی اسللت و باید از زکات در مسللائل 
مختلف از جمله محرومیت زدایی، بیشتر بهره برد.

وی با اشللاره به لزوم مشللارکت همه دسللتگاه ها 
در فرهنگسللازی و پشللتیبانی امر زکات بر تاش 
در زمینلله آزادی زندانیان جرائللم غیرعمد تاکید 
کرد و گفت: خیرین و مدیران صنایع کمک قابل 
توجهی در این زمینه داشتند که از آنهای قدردانی 

می کنم.
زینللی وند تصریح کرد: باید بلله خانواده زندانیان 
توجه کرد. ضمللن اینکه جمع زیادی از زندانیان، 

مجرم نیستند.

مهندس بنی اسدی شهردار شهر جهانی بم  به بهانه فرا رسیدن روز جهانی زمین پاک با حضور در اداره محیط زیست شهرستان  ضمن تقدیر از زحمات مهندس اماندادی ریاست محترم و سایر پرسنل خدوم این 
ارگان و هم چنین تمامی فعاالن و حامیان محیط زیست منطقه برای آنان در ادامه مسیر خدمت رسانی آرزوی توفیق کرد و آمادگی مجموعه شهرداری بم را در چهت همیاری به این عزیزان اعام نمود.

دنباله مطلب قبل تا اینجا توضیح دادیم دنبال تیمی 
بودیم که ازخودگذشته که فقط به خاطر خداوند 
و رضایت جامعه را مدنظر داشللته باشد و کارش 
خدمت می باشد و سعی دارد برنامه ریزی کند که 
جامعه چگونه به کار وا داشللته باشللد و مملکت 
ما چهار فصلی هسللت که می تواند کشاورزی ما 
را بجایی برسللاند کلله از همه چیز بی نیاز شللود و 
صادرکننده در محصوالت کشللاورزی شللویم و 
مردم این نوید را بدهد که می توانی موفق شللوی 
حال که بکوشللیم و از تنگ نظری بپرهیزیم و این 
تیم ازخودگذشللته حمایت کنیم و احزاب برایش 
هزینلله کنند و تللا می توانیللد از تفرقلله و چالش 
کشللیدن همدیگر را پرهیز کنند و به سللوی اتحاد 
و همدلی و یکدسللت و هم جهت حرکت کنید و 
از این تیم پویللا و جهت دار و آینده  نگر حمایت 
جدی کنید و نگذاریللد منافع ملی و فرامنطقه ای 
فللدای امیال و غللرض ورزی و چیزهللای پوچ و 
واهی شللود و بیایید به خاطر خدا هم شللده دست 
از لج ولجبللازی بردارید و فقط خدا را ببینید و آن 
فرد منتخب که مورد تائید همگان با تیمش هستند 
همراهللی کنند و ایران را آباد و آزاد بسللازیم که 
چشللم طمع دشللمنان را از خاک وطنمان مأیوس 
کنیم و یک معضل بزرگ جامعه مان مسللئله مواد 
مخدر است و حیف است بچه های نازنین ما رو به 
مواد مخدر بیاورند و برایمان یک معضل الینحل 
درسللت نمایند و این مشللکل از هملله چی برای 
کشللورمان خطرناک تر اسللت و هر ساله تعدادی 
از پاسللداران وطنمان چه انتظامی یا سپاهی شهید 
شوند وقتی بازار اینکار نباشد قاچاقچی نمی توانند 
این ماده افیونی را وارد کشللور کند چون جوانان 
مشللغول کارند و دیگر فرصت این کار را ندارند 
پس جوانان به سللوی سللالم شللدن و خوب شدن 
حرکت می کننللد و از آلودگی ها پرهیز می کنند. 
پس جوانانی با نشللاط و سللالم احتیللاج داریم و 
برای این جوانان عزیللز بی نهایت هزینه کردیم تا 
ایللن عزیزان که از کارهای منفی و خاف دوری 
جویند و از هرگونه مواد مخدری تبری بجویند و 
برایش واقعیت و مضرات این ماده روشن باشد یا 
طوری سرگرم کوشللش باشند از همه چی دست 
بردارند و یک ملت سللالم و تندرسللت و با نشاط 

باشند و برای سایر ملل دیگر الگو باشند.
در تاریللخ ایللن را خوانده ای که نادرشللاه بعد از 
سلللطان حسین صفوی شللاه ایران شد. در یکی از 
جنگ ها نادرشللاه سللربازان را تحت نظر داشللت 
دیللد یک پیرمرد خوب می جنگللد نادر صدایش 
زد گفت مگر زمان سلللطان حسللین نبودی گفت 
چرا بودم شللما نبللودی آری فرمانده مدیر و الیق 
فرق می کند آنی که می تواند با یک برنامه صحیح 
حرکللت کند و معضات مملکللت را حل وفصل 
نماید پس بللرای چندمین مرتبلله می گویم بیایید 
تنگ نظللری را کنللار بگذاریللم و جناح بللازی و 
حزب بللازی را دور بگذاریللد و از تعامل با دنیا و 
همکاری و همراهی سرلوحه کار خود قرار دهند 
و فقط از بین تیم ها مختلف بگردیم و کسی را در 
رأس و با تیم جان برکف را حمایت کنیم که او از 
همه چی خود گذاشللته باشد و برای این موضوع 
اهمیللت وافری قائللل و فقط قصللدش خدمت و 
رضایت مردم و خدا باشللد و سربازی جان برکف 
و برای پیشبرد کارهایش در هر رشته از مشاوره ها 
زبده استفاده کند و برای این امت خوب کار کند 
و شجاع و مدیر و مدبر باشد. آری ملتی را هدایت 
کند که جهت روزی و رزق کار و کوشش نماید 
و وقت آن ها فقط صرف آبادانی مملکت شللود و 
آن ساعت اسللت این ملک در صراط و واقعیات 
حرکت می کند و زیر و استاندارد و سایرین وقتی 
دیدند که باالدسللتی او دیگر وقت نمی شناسد او 
دیگر دنبللال بهتر انجللام دادن کار و تاش برای 
مردم اسللت وگرنه مورد مواخذه قللرار می گیرد 
و از او می خواهنللد هللر چه کارناملله کار خود را 
ارائه بدهد وگرنه کوتاهی کن باشللد کسللی بهتر 
از او جللای او را می گیرد و مسللئولین باید جربزه 
معذرت خواهی و عذرخواهی را داشته باشند. پس 
تیم همراه دوم جهت و یکدل بودن یعنی حرکت 
و تللاش و دویدن برای بهتر شللدن زندگی مردم 
نقش آفرینی می کند بلله امید آن روز که همچنان 
رئیس جمهوری داشللته باشللیم که بللرای آبادانی 
این مملکللت وقت بگذارد. خدا بلله او کمک و 

مددکند.

مسئولیت های بزرگ

گرامیداشت  روز زمین پاک

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان:

مرتضی مکارم
استان کرمان رتبه برتر کشور را 

در پرداخت زکات دارد

گزارش تصویری از عملیات عمرانی پروژه فاز دوم پارک 22 بهمن
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